รายการแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในกรมประมง จํานวน 8 หน่วยงาน
ลําดับที่
ชื่อหน่วยงาน
3
สํานักงานเลขานุการกรม

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของกรม ตลอดจนเฝ้าระวังและ แจ้งเตือนภัย
(5) ดําเนินการดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของกรม
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมทั้งสํารวจออกแบบ ควบคุมสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบงานด้าน
วิศวกรรมของกรม
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(8) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในสํานักงานเลขานุการกรม แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 3 สถานี ดังนี้
1. ฝ่ายสารบรรณ
(1) ปฏิบัติงานงานธุรการ งานสารบรรณของกรม ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การรับ – ส่ง จัดเก็บหนังสือ
เอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไปที่ไม่ได้กําหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
(2) วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุป และนําเสนองานด้านสารบรรณ
(3) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขานุการกรม
(4) ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบุคลากร
(5) อํานวยการและจัดการงานประชุม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มช่วยอํานวยการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตาม สรุปผล และรายงานเรื่องที่มีความสําคัญต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการของผู้บริหาร และปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร
(2) บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประมง (Call Center)
(3) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
กรมประมง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน
3. กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หมายเหตุ
(1) วางแผน กํากั บ ดู แ ล และดําเนิ นงานด้ านระบบสาธารณูปโภค ระบบรั กษาความปลอดภัย ระบบ
การจราจร ตลอดจนงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม และ
ภายนอกอาคาร
(2) ควบคุม ดูแล งานยานพาหนะของกรม
(3) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารภายในกรม
(4) ให้บริการติตตั้ง และซ่อมบํารุงระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมของ
กรมประมง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มห้องสมุด
(1) บริหารห้องสมุดกรมประมง
(2) จัดหาหนังสือแลกเปลี่ยนเอกสารวิชาการกับห้องสมุดของหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) บริการสารสนเทศเพื่อการค้นหาเอกสารทางการประมง
(4) จัดทําฐานข้อมูลเอกสารทางการประมง ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
(5) ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือการจัดตั้งและปรับปรุงห้องสมุดกรมประมงในส่วนภูมิภาค
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง
5. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ ธี ก าร ช่ อ งทางในการสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมไปสู่
(ภายใน)
กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน
(๓) ศึกษา วิเคระห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม
(5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านงานประชาสัมพันธ์
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
(1) กระจายข่ า วสารด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเกษตร ข่ า วพยากรณ์ ข่ า วสารทางราชการอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ความถี่
จังหวัดระยอง (สถานีภายใน)
100.75
ประโยชน์ในการทําการประมง
เมกกะเฮิรตซ์
2

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(2) ให้ข่าวสารเตือนภัยล่ วงหน้าเพื่ อบรรเทาเหตุการณ์ฉุกเฉินกับชาวประมงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิใ ห้
ชาวประมงได้รับความเสียหาย
(3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อมทางการประมง
(4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางการประมง
(5) แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพประมง เช่น การจับสัตว์น้ํา ราคาสัตว์น้ําที่
เปลี่ยนแปลง และความเคลื่อนไหวทางการประมง รวมทั้งการป้องกันและระวังรักษาสัตว์น้ําเมื่อเกิดอุทกภัย
และโรคระบาด เป็นต้น
(6) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกรมประมงและรัฐบาล
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) กระจายข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร ข่าวพยากรณ์ข่าวสารทางราชการอื่นๆ ที่เป็น
5.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
ประโยชน์ในการทําการประมง
จังหวัดร้อยเอ็ด (สถานีภายใน)
(2) ให้ข่าวสารเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อบรรเทาเหตุการณ์ฉุกเฉินกับชาวประมงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้
ชาวประมงได้รับความเสียหาย
(3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา และรักษาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูป
สัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อมทางการประมง
(4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางการประมง
(5) แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพประมง เช่น การจับสัตว์น้ํา ราคาสัตว์น้ําที่
เปลี่ยนแปลง และความเคลือ่ นไหวทางการประมง รวมทัง้ การป้องกันและระวังรักษาสัตว์น้ําเมื่อเกิดอุทกภัย
และโรคระบาด เป็นต้น
3
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ความถี่
101.60
เมกกะเฮิรตซ์

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หมายเหตุ
(6) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนในพ้นที่กับกรมประมงและรัฐบาล
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ความถี่
5.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
(1) กระจายข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร ข่าวพยากรณ์ข่าวสารทางราชการอื่นๆ ที่เป็น
103.00
จังหวัดเชียงราย (สถานีภายใน)
ประโยชน์ในการทําการประมง
เมกกะเฮิรตซ์
(2) ให้ข่าวสารเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อบรรเทาเหตุการณ์ฉุกเฉินกับชาวประมงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้
ชาวประมงได้รับความเสียหาย
(3) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา และรักษาส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูป
สัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อมทางการประมง
(4) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางการประมง
(5) แจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพประมง เช่น การจับสัตว์น้ํา ราคาสัตว์น้ํา
ที่เปลี่ยนแปลง และความเคลือ่ นไหวทางการประมง รวมทัง้ การป้องกันและระวังรักษาสัตว์น้ําเมื่อเกิดอุทกภัย
และโรคระบาด เป็นต้น
(6) เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประชาชนในพ้นที่กับกรมประมงและรัฐบาล
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลข่าวสารด้านการประมงเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ และสื่อดิจิทัล
(3) บริการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ สื่อดิจิทัล และงานด้านกราฟิก
(4) สนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ในด้านการประมง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4
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ชื่อหน่วยงาน
7. กลุ่มวิศวกรรมประมง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการประมง
(2) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประมง ให้เป็นไปตามข้ อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทําแผนงาน สํารวจพื้นที่ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ํา
(4) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย พัฒนาระบบคุณธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม
(๓) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(3) ควบคุม ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับระเบียบการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
ในกรณีต่าง ๆ
(4) รับผิดชอบงานการจัดประชุม อ.ก.พ. กรม งานรวบรวมข้อมูล สถิติการลาของบุคลากรกรมประมง
งานตรวจสอบและออกเลขที่คําสั่งกรมประมง
(5) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนระบบงาน อัตรากําลัง และยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล
(2) พัฒนาปรับปรุงระบบงาน การแบ่งงานภายในและอัตรากําลังเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) กําหนดและปรับปรุงตําแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา
(4) จัดทํามาตรฐานสําหรับการประเมินบุคคลและผลงาน
(5) ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรอบตําแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจํา
(6) ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและบริหารอัตรากําลัง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนเพื่อเสริมสร้างวินัย ให้ความรู้ พัฒนา และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
มิให้บุคลากรกระทําผิดวินัย
(2) พิจารณาดําเนินการทางด้านวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(3) ดําเนินการในการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมประมง
(4) ดําเนินการขอเงินทดแทนบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ (กรณีเจ้าหน้าที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
(5) ให้ความเห็น คําปรึกษา คําแนะนํา และเสนอแนะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(6) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมกรม
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการบรรจุ แต่งตั้ง ปรับระดับชั้นงาน ย้าย โอน รักษาราชการแทน
รักษาการในตําแหน่ง ให้ไปช่วยราชการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ บรรจุกลับเข้ารับราชการ และการออก
จากราชการ
(3) ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลการแต่งตั้งบุคลากรในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของ
กรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน
(4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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5. กลุ่ ม ทะเบี ย นประวั ติ แ ละบํ า เหน็ จ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ความชอบ
ราชการในโปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรมให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
(๒) ดําเนินการจัดทํา ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเก็บรักษาทะเบียนประวัติ (กพ 7)
(๓) วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประมวลผลเกี่ยวกับงานบําเหน็จความชอบการเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง การเลื่อนค่าตอบแทน และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และเงินอื่นๆ ตาม
กฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
(๔) ดําเนินการตรวจสอบ และปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบเบิกจ่าย
ตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
(๕) จัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจําบําเหน็จบํานาญ บัตรเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน เหรียญราชการชายแดน และบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกําหนดการประมง
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติบําเหน็จความชอบการ
ออกหนังสือรับรองการรับราชการ และเงินเดือนของบุคลากร
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ระบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสํ า หรั บ บุ ค ลากรตามระเบี ย บสํ า นั ก
6. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ดําเนินกิจกรรมเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารภาครัฐแนวใหม่
(3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายของกรม
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการเกษียณอายุราชการ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทําแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
7. กลุ่มแผนและติดตามประเมินผล
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) ศึกษา วิเคราะห์ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งวางแผนดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
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(3) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร
(4) ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทําระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม
(5) ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับกรมและระดับกอง
(6) พิจารณาและดําเนินการขออนุมัติฝึกอบรม สัมมนา ลาศึกษาของบุคลากรกรม และขอรับทุนรัฐบาล
ภายใน และต่างประเทศ รวมทั้งการขออนุมัติจัดฝึกอบรมสัมมนาของบุคลากรภายนอก
(7) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
(8) พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(9) รวบรวมข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนา
บุคลากร
(10)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(1) ศึก ษา วิ เ คราะห์ และกํ า หนดเนื้อ หาของหลั ก สูต ร รู ปแบบ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค การพัฒ นาให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
(2) พัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
9. กลุ่มส่งเสริม คุณธรรม และจริยธรรม
(กลุ่มภายใน)
(๒) ดําเนินการพัฒนา ส่งเสริม ปลูกฝัง เผยแพร่ รักษาและคุ้มครองจริยธรรม
(๓) ดําเนินการยกย่องบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ติดตามและสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
(๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวางแผนดําเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทําประมงในน่านน้ําภายในและทะเลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด
(๒) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการการประมงในน่านน้ําภายในและทะเล
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายในการบริหารจัดการการประมงเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา
(๔) วางแผนและดําเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทําการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในกองตรวจการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 8 ศูนย์ 6 งาน 35 หน่วย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กร
2. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา
การประมง
(2) จัดทําโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดําเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(4) ประเมินผล การดําเนินการโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ําและจัดทําข้อเสนอแนะ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
๓. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์
(๑) จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และเรือตรวจการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในน่านน้ําภายใน ทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งถึงเขต
ประมง
เศรษฐกิจจําเพาะ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
(๒) ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ติดตามประเมินผล และสรุปการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อ
กองตรวจการประมง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ กฏหมาย มาตรการ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารจัดการทําการ
การประมง
ประมง เพื่อกําหนดแผนการ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจการณ์ประมงทั้งในพื้นที่น้ําจืด และทะเล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ํา และบริหารจัดการทําการประมงอย่างยั่งยืน
(2) จัดทําโครงการ แผนงาน ทั้งระยะสั้น และระยะยาวด้านการตรวจการณ์ประมง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ํา และทะเล
(3) ติดตามประเมินผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม เสนอต่อกองตรวจ
การประมง
(4) บูรณาการและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ องค์กร ที่เกี่ยวข้องในการตรวจการณ์ประมง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมง
(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
น้ําจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย พิจิตร ลําปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน นครสวรรค์ และ
กําแพงเพชร
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
5.1 งานธุรการ (งานภายใน)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืด ภายใต้ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคเหนือ
(พิษณุโลก) จํานวน 5 หน่วย (หน่วย
ภายใน)
5.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดลําปาง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดลําปาง เชียงราย พะเยา

5.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนภูมพิ ล ตาก

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ตาก

5.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน แม่ฮ่องสอน

5.5 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนสิริกติ ิ์ อุตรดิตถ์

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

5.6 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร
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6. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

6.1 งานธุรการ (งานภายใน)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืด ภายใต้ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคกลาง
(พระนครศรีอยุธยา) จํานวน 4 หน่วย
(หน่วยภายใน)
6.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
6.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดอ่างเก็บน้ําประแสร์ ระยอง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สระบุรี ลพบุรี ระยอง
นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว ชัยนาท และอุทัยธานี
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี
ปราจีนบุรี
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
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ชื่อหน่วยงาน
6.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนขุนด่านปราการชล
นครนายก

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืด ที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

6.5 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี

7. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุร)ี

(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี
ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรีในส่วนของอําเภอไทรโยค
ทองผาภูมิ สังขละบุรี และอ่างเก็บน้ําเขื่อน วชิราลงกรณ์

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืด ภายใต้ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคตะวันตก
(กาญจนบุร)ี จํานวน 3 หน่วย (หน่วย
ภายใน)
7.1 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนวชิราลงกรณ
กาญจนบุรี
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ชื่อหน่วยงาน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
7.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี
ประมงน้าํ จืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี สมุทรสงคราม
7.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร

8. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครราชสีมา)

(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา
ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น
หนองบัวลําภู เลย อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย์สรุ ินทร์ และสระแก้ว
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8.1 งานธุรการ (งานภายใน)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืด ภายใต้ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้าํ จืดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
จํานวน 6 หน่วย (หน่วยภายใน)
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8.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนลําปาว กาฬสินธุ์

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
และยโสธร

8.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนน้าํ อูน สกลนคร

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
หนองคาย อุดรธานี

8.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลําภู เลย

8.5 หน่วยป้องกันและปราบปราม
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอํานาจเจริญ ยโสธร และจังหวัด
ประมงน้าํ จืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี อุบลราชธานีทุกอําเภอ และแม่น้ํามูลและ ลําน้ําสาขา
8.6 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี บริเวณอ่าง
เก็บน้ําเขื่อนสิรินธร และลําน้ําสาขาที่เกี่ยวข้องของทุกอําเภอ

8.7 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนลํานางรอง บุรีรัมย์

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์

9. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี
และนราธิวาส
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ําจืด ภายใต้ศูนย์ป้องกันและ
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
ปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคใต้
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(สุราษฎร์ธานี) จํานวน 2 หน่วย (หน่วย
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ภายใน)
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.1 หน่วยป้องกันและปราบปราม
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล และ
ประมงน้าํ จืดพัทลุง
สงขลา
9.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าํ จืดเขื่อนบางลาง ยะลา

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

10. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทะเลเขต ๑ (ระยอง)
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ํา ทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบ ครอบคลุมเขตพื้นที่ 12
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10.1 งานธุรการ (งานภายใน)
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเล ภายใต้ศนู ย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลเขต ๑ (ระยอง)
จํานวน 8 หน่วย (หน่วยภายใน)
10.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลตราด

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด

10.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลชลบุรี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ชลบุรี
และฉะเชิงเทรา

10.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร

10.5 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเพชรบุรี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี
และสมุทรสงคราม

10.6 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขนั ธ์

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่อําเภอ
หัวหินจนถึงอําเภอเมือง

10.7 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลบางสะพานน้อย
ประจวบคีรีขนั ธ์

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่อําเภอ
ทับสะแกจนถึงอําเภอบางสะพานน้อย
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ชื่อหน่วยงาน
10.8 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลชุมพร

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่อําเภอปะทิว
จนถึงอําเภอทุ่งตะโก

10.9 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลหลังสวน ชุมพร

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่อําเภอหลังสวน
จนถึงอําเภอละแม

11. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทะเลเขต ๒ (สงขลา)
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
11.1 งานธุรการ (งานภายใน)
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
ทะเล ภายใต้ศนู ย์ป้องกันและ
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
ปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา) รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
จํานวน 4 หน่วย (หน่วยภายใน)
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
11.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแต่อําเภอปากพนัง ถึงอําเภอหัวไทร

11.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะถ้ํา นครศรีธรรมราช
11.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี (ตั้งแต่อําเภอท่าชนะจนถึงอําเภอดอนสัก) และจังหวัดนครศรีธรรมราช(ตั้งแต่อําเภอขนอมถึงอําเภอ
เมือง)
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและทะเลในเขต
อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพงัน

11.5 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลปัตตานี

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และ
นราธิวาส

12. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
(1) ปฏิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระทําผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทะเลเขต ๓ (กระบี)่
ประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพื้นที่จับสัตว์น้ํา ทั้งทะเลชายฝั่งและทะเลนอกชายฝั่งที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล
(2) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อกองตรวจการประมง
(3) ดูแล รักษา และช่อมบํารุง อาวุธที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมประมง
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12.1 งานธุรการ (งานภายใน)

(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเล ภายใต้ศนู ย์ป้องกันและ
ปราบปรามประมงทะเลเขต ๓ (กระบี)่
จํานวน 3 หน่วย (หน่วยภายใน)
12.2 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา

13

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ควบคุ ม ป้ อ งกั น ปราบปราม จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและผู้ประสบภัย
รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงที่สังกัด
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง
และจังหวัดพังงา

12.3 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะสิมลิ ัน พังงา

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา

12.4 หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล

มีพื้นที่จับสัตว์น้ําทั้งทะเลชายฝั่ง และทะเลนอกชายฝั่ง ที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล

กองบริหารจัดการเรือประมง
และการทําการประมง

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงไทยในการทําการประมง
ทั้งในและนอกน่านน้ําไทย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสืบค้นที่มาของสัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงของเรือประมง
ไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง
(๓) เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงไทยผ่านระบบติดตามเรือ
(๔) ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเข้าออกของเรือประมงไทย
(๕) ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการของท่าเทียบเรือและแพปลาที่จดทะเบียนกับกรมประมง
(๖) ศึกษา ตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งข้อมูลของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การแบ่งงานภายในกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 3 ศูนย์เขต 29 ศูนย์ควบคุม ดังนี้
(๑) ตรวจสอบ ควบคุ ม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิ นและบัญ ชี
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการติดตามควบคุม เฝ้าระวังการทําการประมงของเรือประมง
ติดตามเรือ
ไทย ที่ทําการประมงทั้งในน่านน้ําไทย และนอกน่านน้ําไทย
(2) วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการทํ า การประมงของเรื อ ประมงไทยที่ ทํ า การประมงทั้ ง ในน่ า นน้ํ า ไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(3) ดําเนินการบังคับตามกฎหมายกรณีตรวจพบพฤติกรรมการทําการประมงของเรือประมงไทยที่ครบ
องค์ประกอบความผิด
(4) กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการติดตั้ง และแนวทางในการปฏิบัติระบบติดตามเรือประมงไทย
(5) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบติดตามเรือประมงไทยให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทํา
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบ ควบคุมการเข้าออกท่าเทียบเรือของ
การประมงในทะเล
เรือประมงไทย
(2) กําหนดมาตรการ และแนวทางในการดําเนินการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย
(3) กํากับ ดูแลการตรวจสอบการเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทย
(4) ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
(5) ปรับปรุงฐานข้อมูลการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน
(6) จัดทําแผนการตรวจสอบเรือประมง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. กลุ่มควบคุมการทําประมง
ในแหล่งน้ําจืด
5. กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ําหน้าท่าเทียบ
เรือ

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากระบวนการควบคุมการทําประมงในที่จับสัตว์น้ําที่เป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน
(2) กําหนดมาตรการและแนวทางในการดําเนินการควบคุมการทําประมงในแหล่งน้ําจืด
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ําขึ้นท่า ณ ท่าเทียบเรือประมง
(2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบสื บ ค้ น ที่ ม าของสั ต ว์ น้ํ า ที่ ไ ด้ ม าจากการทํ า การประมง
ของเรือประมงไทย ณ ท่าเทียบเรือประมง
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากระบวนการตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ํา ณ ท่าเทียบเรือประมง
(4) กําหนดมาตรการ และแนวทางการรายงานการจับสัตว์น้ําของเรือประมงไทย
(5) กํากับ ดูแลการดําเนินการของท่าเทียบเรือ และแพปลา ที่จดทะเบียนกับกรม
(6) ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลการจับสัตว์น้ํา หนังสือกํากับการซื้อ ขายสัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่าย
สัตว์น้ํา ตลอดจนชนิดและปริมาณสัตว์น้ําที่นําผ่านท่าเทียบเรือประมง
(7) พัฒนา และปรับปรุงฐานข้อมูลการรายงานการเทียบท่าและการขนถ่ายสัตว์น้ําของท่าเทียบเรือให้เป็น
ปัจจุบัน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
เขต 3 ศูนย์
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขต และระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
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6. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑ (สมุทรสาคร)
มีศูนย์ภายใน 15 ศูนย์

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ํา ที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงาน
ตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ
(9) ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของ
ทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขต และระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ํา ที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงาน
ตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ
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หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

6.1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงตราด
6.2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงคลองใหญ่
6.3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงจันทบุรี
6.4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงระยอง
6.5 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงประแสร์
6.6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงชลบุรี
6.7. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงสมุทรปราการ
6.8. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงสมุทรสงคราม
6.9. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเพชรบุรี
6.10 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงปราณบุรี

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(9) ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของ
ทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม เขตพื้ น ที่ 12 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ระยอง ตราด จั น ทบุ รี ชลบุ รี
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขตและระหว่างเขตตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์
น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมงบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล Fishing Info โดยส่งรายงานตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤตต่าง ๆ
(9) ดําเนินการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการ
ประมง ข่าวสารของทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน
6.11 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงประจวบคีรขี ันธ์
6.12 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงบางสะพาน
6.13 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงชุมพร
6.14 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงหลังสวน
6.15 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงฉะเชิงเทรา
7. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๒ (สงขลา)
มีศูนย์ภายใน 7 ศูนย์

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขต และระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ํา ที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงาน
ตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ
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หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

7.1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงสุราษฎร์ธานี
7.2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเกาะสมุย
7.3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงขนอม
7.4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงนครศรีธรรมราช
7.5 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงปากพนัง
7.6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงปัตตานี
7.7 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงนราธิวาส

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(9) ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของ
ทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขตและระหว่างเขตตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์
น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมงบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล Fishing Info โดยส่งรายงานตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤตต่าง ๆ
(9) ดําเนินการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการ
ประมง ข่าวสารของทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน
8. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๓ (ภูเก็ต)
มีศูนย์ภายใน 7 ศูนย์

8.1 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงระนอง
8.2 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงพังงา

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขต และระหว่างเขต ตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขาย
สัตว์น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ํา ที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมง โดยส่งรายงาน
ตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสาร และโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤตต่าง ๆ
(9) ดําเนินการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการประมง ข่าวสารของ
ทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบครอบคลุมเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการ และระบบการควบคุม/ตรวจสอบ การเข้าออกท่าเทียบเรือ และ
ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในเขตและระหว่างเขตตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.
(2) ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงโดยใช้ระบบติดตามเรือประมง
(3) บริการรับคําขอแจ้งเข้า แจ้งออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในน่านน้ําไทยและ
นอกน่านน้ําไทย
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8.3 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงคุระบุรี
8.4 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงกระบี่
8.5 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงตรัง
8.6 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงสตูล
8.7 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมงปากบารา

9. กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม
กรมประมง (กลุ่มภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและเรือประมง เพื่อให้การเข้าออกท่าเทียบเรือของเรือประมงไทยเป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
(5) อนุญาตให้เรือประมงออกทําการประมง
(6) ตรวจสอบ กํากับการดําเนินงานของท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนกับกรม
(7) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมุดบันทึกการทําการประมง หนังสือกํากับการซื้อขายสัตว์
น้ํา หนังสือกํากับการขนถ่ายสัตว์น้ํา รวมทั้งจํานวนของสัตว์น้ําที่นําขึ้นท่าเทียบเรือประมงบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูล Fishing Info โดยส่งรายงานตามระยะเวลาและวิธีการที่ประกาศกําหนด
(8) ให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมในการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตามและรับแจ้งเหตุให้
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านการประมง องค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในสภาวะปกติและ
สภาวะวิกฤตต่าง ๆ
(9) ดําเนินการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการ
ประมง ข่าวสารของทางราชการ ข่าวการแจ้งภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการพยากรณ์อากาศ
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) วางแผน ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล แนะนํ า กํ า หนดวิ ธี ก ารและพั ฒ นางานทางด้ า นการสื่ อ สาร และ
โทรคมนาคมของกรม รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินการทางด้านการสื่อสารของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
(2) ถ่ายทอดคําสั่ง ข้อมูลข่าวสาร และภารกิจที่สําคัญจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคให้กับหน่วยงานของ
กรมทุกแห่งทั่วประเทศให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
(3) ทําหน้าที่ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และรับแจ้งเหตุภัยพิบัติและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาวะวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสารของกรมที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ และ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
ภายในกรมประมง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความมั่นคงทางทะเลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เรือประมงที่ทําการประมงทั้งในและนอกน่านน้ําไทย
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวประมงในพื้นที่บริการเข้าร่วมใช้ข่ายการติดต่อสื่อสารในการสร้างภาคีร่วมกัน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด พันธุ์ไม้น้ําจืด และการจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ําจืด
(2) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด
(3) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืด
(4) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในฟาร์มโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมของเกษตรกร
(5) ดําเนินการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด
(6) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อการ
เพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและ
พันธุ์ไม้น้ําจืด
(8) ให้บริการการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืด
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 12 ศูนย์เขต 12 งาน 30 ศูนย์วิจัย ดังนี้
(๑) ตรวจสอบ ควบคุ ม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิ นและบัญ ชี
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดพันธุ์ไม้น้ํา เพื่อพัฒนางาน
2. กลุ่มวิชาการ
วิชาการ และร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(๓) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
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สั ต ว์ น้ํ า จื ด ในการจั ด ทํ า และกลั่ น กรองงานวิ จั ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ซ้ํ า ซ้ อ นและให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม
แนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคใน
การศึกษาวิจัย
(๔) ติดตามประเมินผล และประมวลผลงานวิจัย สํารวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย
(๕) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ
(๖) ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางาน
สัตว์น้ําจืด
วิช าการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตพั นธุ์ สัต ว์น้ํ าจื ด ชนิ ดที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทาง
เศรษฐกิจ ชนิดที่มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่ ให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและ
ส่งออก
(๒) ศึกษา วิจัย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
(๔) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
(๕) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชุมชน
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ําปิด ให้เพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในท้องถิ่น
(2) จัดทํ าแผนงานและรูปแบบของการพั ฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิดขนาดเล็ ก กําหนด
แนวทางการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําขนาดเล็ก
(3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการ
(4) เผยแพร่และให้บริการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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5. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม

6. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด

7. กลุ่มวิจัยสัตว์นา้ํ สวยงามและ
พรรณไม้น้ํา

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และชนิดสัตว์น้ําที่มีแนวโน้ม
จะต้องควบคุม
(2) จัดทํ าแผนการพั ฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําควบคุม กําหนดรู ปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและ
แนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม
(3) ติดตามประเมินผลมาตรการ และแนวทางการควบคุมให้เป็นไปตามแผน
(4) เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม รูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและ
แนวทางการควบคุม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษ าค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้รูปแบบ
ของกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานมีคุณภาพความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
(2) จัดทําแผนและแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(3) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
(4) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านระบบการจัดการฟาร์ม การตรวจสอบและรับรองฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามเชิงพาณิชย์ ชีววิทยา และการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ําสวยงาม โรคและการผลิตสัตว์น้ําสวยงามปลอดโรค อาหารสัตว์น้ําสวยงามการลําเลียง
ขนส่ง และการอนุรักษ์สายพันธุ์พื้นเมือง
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ําเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชีววิทยาและการปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ํา โรค ศัตรูพรรณไม้น้ํา และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พรรณไม้น้ําในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 12 ศูนย์เขต

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และการจัดทํามาตรฐานฟาร์มผลิตสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา
(๔) ศึกษา วิจัย ด้านเศรษฐกิจการผลิต การพัฒนาระบบการตลาด และการส่งออกสัตว์น้ําสวยงามและ
พรรณไม้น้ํา
(๕) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ําสวยงาม
(๖) ให้บริการทางวิชาการด้านสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา ตลอดจนสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต และส่งออกสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา ให้แก่สถาบันต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
สวยงามและพรรณไม้น้ํา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพื้นที่จริง
(๒) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
(๓) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้
น้ําจืด
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ํา
สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๗) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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งานธุรการ
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
(เป็นงานภายในภายใต้ศูนย์วิจัยและ
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืดเขตทุก ของหน่วยงาน
ศูนย์)
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
(๑) ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ําจืดเพื่อนํา
เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจํากัดของสภาพพื้นที่จริง
น้ําจืด จํานวน 30 ศูนย์ (ศูนย์ภายใน)
(๒) วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจ
(๓) ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(๔) ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพื่อเพิ่มผลผลิต
และความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด
(๕) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ
สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการกํากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ํา
จืด
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐานผลผลิตสัตว์น้ํา
สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
(๗) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย ง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน
สัตว์น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
8.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดลําพูน
8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน
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9. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย ง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
สัตว์น้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแพร่
9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดน่าน
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย
สัตว์น้ําจืดเขต 3 (พิจิตร)
อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร และตาก
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
10.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเพชรบูรณ์
10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสุโขทัย
10.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดกําแพงเพชร
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู เลย หนองคาย บึงกาฬ
สัตว์น้ําจืดเขต 4 (อุดรธานี)
นครพนม และสกลนคร
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดหนองคาย
11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดเลย
11.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนครพนม
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร
สัตว์น้ําจืดเขต 5 (ยโสธร)
ศรีสะเกษ และสุรินทร์
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
12.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ
12.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ
12.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมุกดาหาร
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13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม
สัตว์น้ําจืดเขต 6 (ขอนแก่น)
บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
13.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดกาฬสินธุ์
13.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด
13.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดมหาสารคาม
๑4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
สัตว์น้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)
ตราด และจันทบุรี
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
14.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี
14.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระแก้ว
14.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตราด
๑5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุม พื้น ที่ 5 จัง หวัด ประกอบด้วย จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุ พรรณบุ รี
สัตว์น้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ปทุมธานี และนครนายก
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
15.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอ่างทอง
15.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี
๑6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์
สัตว์น้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)
16.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอุทัยธานี
16.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสระบุรี
16.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสิงห์บุรี
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๑7. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สัตว์น้ําจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
17.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสมุทรปราการ
17.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดราชบุรี
๑8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นครศรีธรรมราช
สัตว์น้ําจืดเขต 11 (ตรัง)
สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และกระบี่
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
18.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนครศรีธรรมราช
18.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสตูล
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 2 ศูนย์
สัตว์น้ําจืดเขต 12 (สงขลา)
19.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปัตตานี
19.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดนราธิวาส
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และ
กองวิ จั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ย ง
การจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ําชายฝั่ง
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเลและสาหร่ายทะเล
(4) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(5) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเล
(6) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
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(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(๙) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๑๐) ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๑๑) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่ม 1 ศูนย์ศึกษา 6 ศูนย์เขต 6 งาน 9 ศูนย์วิจัย 1 ศูนย์พัฒนา
ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มวิชาการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สาหร่ายทะเล เพื่อพัฒนา
งานวิชาการ และร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนางานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทํากรอบนโยบายและแผนงานวิจัยของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(3) ร่วมวางแผนและประสานงานวิชาการ ให้คําปรึกษา เสนอแนะแก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่ง ในการจัดทําและกลั่นกรองงานวิจัยเพื่อไม่ให้ซ้ําซ้อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม
แนวนโยบายและแผนงานวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรม รวมทั้งการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ
ศึกษาวิจัย
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(4) ติดตามประเมินผลและประมวลผลงานวิจัย สํารวจรวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารและวางแนวทางงานวิจัย
(5) จัดระบบสนเทศและประมวลข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ
(6) ปฏิบัติงานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต์เพื่อนําไปสู่การผลิตกุ้งทะเลที่มีคุณภาพ
(๓) จัดทําฐานข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปสู่การขยายผล ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย
(๔) จัดสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยองค์รวม
(๕) สร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตกุ้งทะเล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ แจ้งเตือนเหตุและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง
(๖) ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกุ้งทะเลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ และ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ํา
สัตว์น้ําชายฝั่ง
สวยงาม
(๒) ศึกษา วิจัย วิศวกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงามแบบ
ความแม่นยําสูง เพื่อลดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และสัตว์น้ําสวยงาม
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
(๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
5. กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
ทะเล ตลอดสายการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลไปจนถึงฟาร์มเลี้ยง
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๒) ศึกษา วิจัย เฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัต ว์ ท ะเล และสาหร่ า ยทะเล รวมทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอ ากาศ ซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ กิจ กรรมการ
เพาะเลี้ ย งโดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายใต้ ก องวิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า ชายฝั่ ง และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิจัย ประเมินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ และจัดระบบการบริหารจัดการพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมของพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
(๕) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่าย
ทะเล รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเพาะเลี้ยงต่อคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร
ในระดับฟาร์ม
(๖) จัดทําแผน กําหนดมาตรการ และแนวทางในการกําหนดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(๗) จัดทําระบบสารสนเทศข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา เพื่อประเมินผลผลิตสัตว์น้ํา วางแผนจัดการการเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และเกิดความ
สมดุลในระบบนิเวศแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๘) เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารทางวิ ช าการเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในแหล่ ง เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ํ า
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการและข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ถ่ายทอดและส่งเสริมระบบการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเลให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยผลกระทบที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม และชนิดสัตว์น้ําที่มีแนวโน้ม
6. กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
จะต้องควบคุม
สัตว์น้ําควบคุม
(2) จัดทํามาตรการ แนวทาง และกําหนดรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมให้เป็นมาตรฐาน
(3) ติดตาม ประเมินผลมาตรการและปรับปรุงให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สามารถปฏิบัติได้
(4) จัดทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม เพื่อนํามาบริหารจัดการระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมให้มปี ระสิทธิภาพ
(5) เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม ข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบการเพาะเลี้ยง มาตรการและแนวทางการควบคุม
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม ในลักษณะผสมผสาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา และวิจัยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาเป็นแบบอย่างใช้
กับโครงการพัฒนาอื่น ๆ
(๓) ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและเป็ น ศู น ย์ ก ลางการอบรมพั ฒ นาอาชี พ และขยายผลการดํ า เนิ น งาน
ทั้งทางด้านการประมง ป่าไม้ เกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ และรายได้ของราษฎรในพื้นที่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน ชุมชนโดยรอบและขยายสู่พื้นที่อื่น
(๔) บริหาร พัฒนา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา
(๕) น้อมนําแนวพระราชดําริ ศึกษา ทดลอง วิจั ย และพั ฒนาอาชี พแบบบู รณาการด้านประมง ป่าไม้
เกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๖) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.1 กลุ่มบริหาร
(1) รับผิดชอบฝ่ายอํานวยการและกลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(2) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํากําหนดนโยบายและแนวทางการบริหาร
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(3) พัฒนาการจัดทําโครงการ งบประมาณ การวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
โครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
(4) บริหารและบริการสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมโครงการ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.1.1 ฝ่ายอํานวยการ
(1) งานสารบรรณ งานธุรการ
(1) งานการเจ้าหน้าที่
(2) งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
(3) งานยานพาหนะ งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานซ่อมบํารุงและงานบริการต่าง ๆ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.1.2 กลุ่มงานประสานงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(1) กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษา แนะนํากําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
(2) ศึกษาวิเคราะห์ แผน/ผล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
(1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(2) การบริการศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) งานประสานหน่วยงานร่วม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
(4) ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา รูปแบบการเพาะเลี้ยงเพื่อสนับสนุนการศึกษาดูงาน และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.2 กลุ่มวิชาการ
(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนา การประมง ป่าไม้ รวมทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรม
(2) ศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาอาชีพ และเป็นแบบอย่าง
ใช้กับโครงการพัฒนาอื่น ๆ
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(3) การให้การบริการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.2.1 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
(1) ศึกษา และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
(2) การจัดระบบฟาร์มมาตรฐาน (CoC/GAP) ระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ํา
(3) งานบริการทางวิชาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําและดิน ฝึกอบรมเกษตรกร
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.2.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(1) ศึกษา วิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา การเลี้ยงสัตว์น้ํา อาหาร โรค และสารตกค้างในปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตสัตว์น้ํา
(2) ให้บริการทางวิชาการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง การตรวจสุขภาพสัตว์น้ํา ไวรัส และแบคทีเรีย
เฝ้าระวังการเกิดโรค
(3) ให้การบริการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมแก่เกษตรกร ข้าราชการ และนิสิต นักศึกษา
(4) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อจําหน่าย จ่าย แจก และปล่อยลงสู่แหล่งน้ํา และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อใช้ในสถาน
แสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.3 กลุ่มขยายผล
(1) ศึกษา และวิจัย ทดสอบ เทคโนโลยีเพื่อให้ได้องค์ความรู้สําหรับกําหนดรูปแบบของการพัฒนาอาชีพ
ประมง เกษตร ป่าไม้และอื่นๆ ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายผลและการแข่งขันทางการค้า
และความมั่นคงด้านอาหาร
(2) ศึกษา และวิจัยการพัฒนาอาชีพเกษตร ประมง ป่าไม้ แบบผสมผสาน
(3) วางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาอาชีพเกษตรแบบบูรณาการ ตลอดจนขยายผลงานทดลองวิจัย
ไปสู่การพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ฯ พื้นที่รอบนอก และในพื้นที่อื่นๆ
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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7.3.1 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมง
(1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งและสัตว์น้ําจืด การเลี้ยงสัตว์น้ํา
(2) การให้บริการทางวิชาการ การฝึกอบรม
(3) งานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา งานเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงหอยในอ่าวคุ้งกระเบน และเลี้ยงปลาใน
บ่อดิน
(4) ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล และการจัดการ
น้ําชายฝั่งเขต จํานวน 6 ศูนย์เขต
ฟาร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๒) ศึกษา วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) ศึกษา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๔) ศึกษา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเล
(6) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
(7) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(8) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติ ดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง สั ตว์ทะเล และ
สาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(9) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(10) ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
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(เป็นงานภายในภายใต้ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่งเขต
ทุกศูนย์)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝัง่ 9 ศูนย์ (ศูนย์ภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(11) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลและการจัดการ
ฟาร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่งสัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๒) ศึกษา วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
(๓) ศึกษา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๔) ศึกษา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๕) ศึกษา วิจัย และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่าย
ทะเล
(๖) ศึกษา วิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดย
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
(๗) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๘) กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้ าระวั งกระบวนการผลิตสั ตว์น้ํ าชายฝั่ง สัตว์ท ะเล และ
สาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(๙) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
(๑๐) ให้บริการตรวจวินิฉัยคุณภาพดินและน้ํา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล
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ศูนย์พฒ
ั นาประมงพื้นทีล่ ุ่มน้าํ ปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ศูนย์ภายในอยู่ภายใต้ศนู ย์วจิ ัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 3)

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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(๑๑) เฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๑๒) กํากับ ควบคุมดูแลการดําเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งในกํากับ
(๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและน้ําจืด
(๒) งานเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้ําจืดในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
(๓) งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งและน้ําจืด เพื่อจําหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร
(๔) พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการพระราชดําริ
(๕) ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๖) ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและน้ําจืด
(๗) เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและให้คําปรึกษาแนะนําแก่เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําใน
พื้นที่โครงการ
(๘) กํากับ ควบคุม และตรวจสอบการบริหารงานระบบชลประทานน้ําเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและน้ําจืดภายใต้โครงการพระราชดําริ
(๒) งานบริการวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
(๓) จัดทําแผนงาน และงบประมาณโครงการ ติดตามประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(๔) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่โครงการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา และวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งและสัตว์น้ําจืด
(2) งานเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงชายฝั่งและน้ําจืดในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง
(3) งานผลิตพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งและน้ําจืดเพื่อจําหน่ายและมอบให้กับเกษตรกร
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 2 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
8.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งจันทบุรี
8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระยอง
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 2 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร)
9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งเพชรบุรี
9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และนครศรีธรรมราช
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 2 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี)
10.1 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งระนอง
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ และตรัง
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 1 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งตรัง
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต และพังงา
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 1 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต)
12.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งพังงา
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 2 ศูนย์
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
13.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งปัตตานี
13.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งนราธิวาส
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20

ชื่อหน่วยงาน

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งประมงทะเลในน่านน้ําไทย พื้นที่ทับซ้อนและน่านน้ํา
สากล ในด้านทรัพยากรสัตว์น้ําและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประมง ตลอดจนร่วมสํารวจวิจัยใน
น่านน้ําต่างประเทศ
(2) ศึกษา ทดลอง พัฒนารูปแบบการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และติดตามผลการจัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล รวมถึงการติดตามผลการปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงและวิธีการทําการประมงทะเล
ให้มีเครื่องมือทําการประมงที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ําไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา และสอดคล้องกับการทํา
การประมงแบบมีความรับผิดชอบ
(4) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ จั ย ชี ว ประวั ติ ความหลากหลายทางชี ว ภาพของสั ต ว์ ท ะเลและพื ช ทะเลและ
ดําเนินการเกี่ยวกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลและพืชทะเล
(5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์
(6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชาวประมงในการประกอบอาชีพการประมงทะเลและธุรกิจประมง
(7) ดําเนินการประเมินปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ําสูงสุดที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนวิเคราะห์
และประเมินผลมาตรการในการบริหารจัดการการประมง
(8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากล และควบคุม กํากับ ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง
(9) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเล
(10) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงทะเล เครื่องมือทํา
การประมง และวิธีการทําการประมงทะเล
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

47

หมายเหตุ

ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม 6 ศูนย์ 6 งาน 19 กลุ่มงาน 3 สถานี 1 ศูนย์ศึกษา ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการด้านทรัพยากรสัตว์น้ํา และการประมงทะเลในน่านน้ําไทยพื้นที่
2. กลุ่มวิชาการ
ทับซ้อนและน่านน้ําสากล เพื่อกําหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการนําทรัพยากรสัตว์น้ํามาใช้และการ
พัฒนาประมงทะเล
(๒) จัดทําแผนงานวิจัย ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย
(๓) ประสานงานด้านงานวิจัยประมงทะเลกับหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้บริการทางวิชาการและจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการเพื่อนักบริหาร
(๕) ดําเนินงานในโครงการพิเศษต่างๆ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และพัฒนาการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา
ปลาหน้าดิน สัตว์น้ําอื่นๆ ในน่านน้ําไทย เพื่อนําสู่การนําเสนอปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงใน
น่านน้ําไทย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา เพื่อกําหนดขอบเขต
ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือประมง เพื่อนําสู่
กําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(๔) กําหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ําที่จะทําการประมงในน่านน้ําไทย และแนวทางการออกใบอนุญาตทํา
การประมง เพื่อนําเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
(๕) วิเคราะห์ประเมินผลมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการการประมง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
4. กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่ง
ประมง

5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์ทะเลในแหล่งทําประมง เพื่อการรับรอง
คุณภาพสัตว์ทะเลให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมง เพื่อให้เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ดําเนินการวางแผน กําหนดแนวทาง และประมวลผลการรับรองการสุขอนามัยเรือประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล จําแนกชนิดและสถานะภาพของสัตว์
ทะเลที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ
(5) สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างตามรูปแบบพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้อ้างอิงของ
ประเทศ
(6) ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของชนิดและสายพันธุ์สัตว์ทะเล
(7) สนับสนุน ส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่มคี ุณภาพ
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิจัย และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทําการประมง และวิธีทํา
การประมงที่เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนารูปแบบเรือประมง ให้เหมาะสมกับเครื่องมือและวิธีการทําประมง
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และส่งเสริม การปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการทําประมงให้เหมาะสมกับกลุ่มสัตว์น้ํา
และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
(4) ศึกษา ค้นคว้า และวางแนวทางในการพัฒนาให้เรือประมงได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสุขอนามัย
เรือประมง
(5) ตรวจสอบ ปรับปรุง และออกแบบเรือปฏิบัติราชการในน่านน้ําไทยของกรม
(6) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิคการออกแบบต่อเรือ และซ่อมบํารุงแก่ชาวประมงและบุคคลทัว่ ไป
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ชื่อหน่วยงาน
6. กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

7. กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากร
ทะเลลึก

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ศึกษา วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในแหล่งฟื้นฟู
เขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่างเหมาะสม
(๒) ศึกษา วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง เพื่อปรับปรุงแหล่งอาศัยฟื้นฟูให้
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
อนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟู
สัตว์น้ําเพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(๕) กําหนดแนวทางการฟื้นฟูแหล่งทําการประมงและทรัพยากรประมง
(๖) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย แหล่งทรัพยากรสัตว์น้ําบริเวณทะเลลึก ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย พื้นที่ทับ
ซ้อน น่านน้ําสากล น่านน้ําต่างประเทศที่ทําการประมงร่วม เพื่อขยายพื้นที่ในการทําประมงทะเลลึกของไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา วิจัย ชีววิทยาสัตว์น้ํา ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ํา องค์ประกอบชนิดและขนาด เพื่อทราบ
แหล่งการประมงทะเลลึก
(๓) สํารวจ ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สมุทรศาสตร์ในแหล่งทําการประมง ในน่านน้ําสากล
(๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนา เครื่องมือประมง และวิธีการทําประมงที่เหมาะสม ในน่านน้ําสากล
(๕) ให้คําปรึกษาด้านเทคนิควิธีการทําประมงของเครื่องมือประมงที่เหมาะสมในการทําประมงในน่านน้ํา
สากล
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๒) สํารวจ วิเคราะห์ วิจัย และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๓) ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การทําการประมง เครื่องมือประมง และวิธีทําการประมงนอกน่านน้ําไทย
(๔) ศึกษา วิจัย ร่วมกับต่างประเทศ ในน่านน้ําสากล และในน่านน้ําต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ได้มาตรฐานสากลและควบคุม กํากับ ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
ฝั่งตะวันออก (ระยอง)
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา รวมทั้งประชาสัมพันธ์
และดําเนินงาน
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.1 งานธุรการ (งานภายใน)
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา
ประมง (กลุ่มภายใน)
ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
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การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.3 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
แหล่งประมง (กลุ่มภายใน)
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.4 กลุ่ ม งานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
ประมง (กลุ่มภายใน)
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
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(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์น้ํา
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.5 กลุ่มงานสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นา้ํ
(1) ศึกษา วิจัยสัตว์น้ําและพันธุ์ไม้น้ํา
(กลุ่มภายใน)
(2) ศึกษารูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
(3) ประชาสัมพันธ์ และดําเนินงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
(4) ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.6 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
(1) ศึกษา วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําในแหล่งประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการจัดการ
จังหวัดตราด (สถานีภายใน)
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีความสมดุลกับผลผลิต
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาล
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิจัย ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตไปสู่แหล่งประมงและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างสูงสุดและยั่งยืน
(5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(6) ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมง จากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(7) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(8) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หมายเหตุ
(9) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
ตอนบน (สมุทรปราการ)
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10.1 งานธุรการ (งานภายใน)
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา
ประมง (กลุ่มภายใน)
ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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10.3 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง (กลุ่มภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
10.4 กลุ่ ม งานพั ฒ นาและฟื้ น ฟู แ หล่ ง
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
ประมง (กลุ่มภายใน)
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์
น้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(1) ศึกษา วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําในแหล่งประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการจัดการ
10.5 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีความสมดุลกับผลผลิต
จังหวัดสมุทรสงคราม (สถานีภายใน)
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาล
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิจัย ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตไปสู่แหล่งประมงและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างสูงสุดและยั่งยืน
(5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(6) ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมง จากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(7) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(8) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
(9) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ในพื้นที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
ตอนกลาง (ชุมพร)
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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11.1 งานธุรการ (งานภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ตรวจสอบ ควบคุ ม กํ ากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
11.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิว
ประมง (กลุ่มภายใน)
น้ํา ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
11.3 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง (กลุ่มภายใน)
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือทีไ่ ด้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
11.4 กลุ่มงานพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
ประมง (กลุ่มภายใน)
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์
น้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(6) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(7) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
(8) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
ตอนล่าง (สงขลา)
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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12.1 งานธุรการ (งานภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิว
ประมง (กลุ่มภายใน)
น้ํา ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นทีร่ บั ผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12.3 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
แหล่งประมง (กลุ่มภายใน)
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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12.4 กลุ่มงานพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ประมง (กลุ่มภายใน)

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
อันดามันตอนบน (ภูเก็ต)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์
น้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(6) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(7) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
(8) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ตรวจสอบ ควบคุ ม กํ ากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญ ชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
13.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา
ประมง (กลุ่มภายใน)
ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
13.3 กลุ่มงานตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง (กลุ่มภายใน)
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
13.4 กลุ่มงานพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
ประมง (กลุ่มภายใน)
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์
น้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
13.5 สถานีวจิ ัยและพัฒนาประมงทะเล
(1) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีการอพยพเคลื่อนที่ข้ามเขตน่านน้ําสองประเทศ โครงสร้าง
จังหวัดระนอง (สถานีภายใน)
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยทําการประมงและเรือประมงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(3) ศึกษาชีววิทยาของสัตว์น้ํา เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและยั่งยืน
(4) ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมง บริเวณแนวเขตติดต่อชายแดนไทย-พม่า และพื้นที่
ใกล้เคียง
(5) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
(๑) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ํา สิ่งแวดล้อม การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ
อันดามันตอนล่าง (สตูล)
จัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) ศึกษา วิจัย และดําเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ํา ทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ใน
พื้นที่รับผิดชอบ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
14.1 งานธุรการ (งานภายใน)
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไป
ของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
14.2 กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากร
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากรและประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ํา ปลาผิวน้ํา
ประมง (กลุ่มภายใน)
ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ําอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ําที่เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ํา และชีววิทยาสัตว์น้ํา ใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกําหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทําประมงที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจํานวนของเครื่องมือ
ประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการออกใบอนุญาตทําการประมง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทําการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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14.4 กลุ่มงานพัฒนาและฟืน้ ฟูแหล่ง
ประมง (กลุ่มภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ํา จําแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ําที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ําที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทําการประมงและแหล่งทําการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดําเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนํามาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(1) ศึกษา ค้นคว้า สํารวจ วิจัย วงจรชีวิต พฤติกรรมการดํารงชีวิตอยู่ ชนิด และขนาดของสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่
ในแหล่งฟื้นฟู เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนําสัตว์น้ําปล่อยสู่แหล่งน้ําทดแทนอย่าง
เหมาะสม
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุงรูปแบบปะการังเทียม และรูปแบบการจัดวาง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
ปรับปรุงแหล่งฟื้นฟูให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตอยู่ของสัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาลพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการปล่อยสัตว์น้ํา ชนิด ขนาด และปรับปรุงให้เหมาะสมกับแหล่งฟื้นฟูสัตว์น้ํา
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการทําประมงอย่างยั่งยืน
(5) ดําเนินการขยายพันธุ์สัตว์น้ําชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์และที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(6) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
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(7) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
(8) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
14.5 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์
(1) ศึกษา วิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําในแหล่งประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อการจัดการ
พั น ธุ์ ปู ป่ า ทุ่ ง ทะเล อั น เนื่ อ งมาจาก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีความสมดุลกับผลผลิต
พระราชดําริ จังหวัดกระบี่ (ศูนย์ภายใน)
(2) ศึกษา ทดลอง วิจัย การเพาะเลี้ยงปูทะเล ปูม้า เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูท รัพยากรปู ทะเล และ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ําในแหล่งทําประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ศึกษา วิจัย พัฒนา และผลิตพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมงทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ และอนุบาล
พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพ
(5) ศึกษา วิจัย ความเหมาะสมของแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ําเพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตไปสู่แหล่งประมงและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทะเลอย่างสูงสุดและยั่งยืน
(6) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา เพื่อตรวจสอบและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรสัตว์น้ําให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(7) ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมง จากการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อการใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารและการจัดการการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างถูกต้องและเหมาะสม
(8) ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือมาตรฐานสากล
(9) เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําชายฝั่ง และสัตว์น้ําทะเล
(10) ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(๑) ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยชีววิทยาแหล่งน้ําจืด ทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
สัตว์น้ําจืด
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศในแหล่งน้ําจืด
(๓) ประเมินระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด สภาวะการทําการประมง เศรษฐกิจ และสังคมชาวประมง พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการการประมงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน
(๔) รวบรวมชนิดพันธุ์และศึกษาวิวัฒนาการของทรัพยากรสัตว์น้ําจืดตามระบบอนุกรมวิธานและจัดเก็บเป็น
ตัวอย่างเปรียบเทียบและตรวจสอบอ้างอิงตามระบบพิพิธภัณฑ์มาตรฐาน
(๕) รวบรวมและจัดแสดงชนิดพันธุ์สัตว์น้ําจืดและพันธุ์ไม้น้ําจืดในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด
(๖) พัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวประมงในการบริหารจัดการการประมง
น้ําจืด
(๘) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําด้านการประมงน้ําจืด
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งงานภายในกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม 5 ศูนย์เขต 5 งาน 13 ศูนย์วิจัย 9 หน่วย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ งานอํานวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มวิชาการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด
(2) จัดทํากรอบแนวทางการบริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ํา และ
ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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(3) เผยแพร่กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ ให้บริการทางวิชาการด้านทรัพยากรประมง
น้ําจืด แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) จัดทําแผนงาน งบประมาณ งานและโครงการต่าง ๆ
(5) สนับสนุน ประสานงาน อํานวยการ และติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่ ม หรือโครงการ และศูนย์ที่
รับผิดชอบ ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และแบบแผน
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ํา และติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินกําลังการผลิต
และนิเวศแหล่งน้ําจืด
ทรัพยากรประมง ชีวประวัติ และพฤติกรรมของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือประมง
(2) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านเครื่องมือประมง และวิธีการทําการประมง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ํา และไม่ทําลายพันธุ์สัตว์น้ํา
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสัตว์น้ําจืด รวมทั้ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน้ําจืด และศักยภาพการผลิตของแหล่งน้ํา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด เพื่อเป็นแนวทางใน
การกําหนดมาตรการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมง และกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการ
ประมง
(5) ติดตามประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ําจืด ชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้าง
ประชากรสัตว์น้ําอันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา การสร้างเขื่อนภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา
(6) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน คุณภาพน้ํา และสารตกค้างในสัตว์น้ํา รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา
(7) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืดและด้านนิเวศแหล่งน้ําจืด
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะการประมง เศรษฐกิจและสังคมชาวประมง เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด
(2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม รายงานปัญหาและความเคลื่อนไหวด้านสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด เพื่อกําหนดแนวทางแก้ไข
(3) จัดทําแผนงานการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ําจืด ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําจืดให้เหมาะสมต่อสภาพแหล่งน้ํา และ
ท้องถิ่น
(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจสังคม และการจัดการประมงน้ําจืด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่ ม วิ จั ย ความหลากหลายทาง
(1) ศึ กษา ค้ นคว้า วิจัย สถานภาพ ชีวประวัติ และความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชนิด และ
ชีวภาพสัตว์น้ําจืด
พันธุกรรมของสัตว์ และพืชน้ําจืดในระบบแม่น้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ํา
(2) สํารวจ รวบรวม เก็บรักษา จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนตัวอย่างสัตว์น้ําจืด ในรูปของพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างดอง
และธนาคารดีเอ็นเอ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนตัวอย่างเพื่องานวิจัยและการ
อ้ างอิง กั บพิ พิ ธภัณฑ์ห รือสถาบั นต่ าง ๆ ทั้งในและต่ างประเทศภายใต้ร ะบบสากลตามหลัก การพิ พิธภัณ ฑ์
ธรรมชาติวิทยา
(3) วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลชีวสารสนเทศของสัตว์น้ํา เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา และการ
อ้างสิทธิการเป็นเจ้าของทรัพยากร/พันธุกรรมสัตว์น้ําที่นําไปสู่การรับรองทรัพย์สินทางปัญญา
(4) ตรวจสอบชนิด/สายพันธุ์สัตว์และพืชน้ําจืด เพื่อรับรองความถูกต้องตามหลักวิชาการ
(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยชีววิทยาของสัตว์ และพืชน้ําจืด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์น้ําในธรรมชาติ และ
สัตว์น้ําจืด
ในบริเวณที่จํากัดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติ
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยระบบการเลี้ยงสัตว์ และพืชน้ําจืดในสภาพแวดล้อมที่จํากัด
(3) บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา และ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืดนอกถิ่นที่อยู่อาศัย
(4) พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ํา ในสภาพแวดล้อมที่จํากัด
(5) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําจืด
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด เขต
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําและติดตามการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 5 ศูนย์
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการประมงในแหล่งน้ําจืด
(3) ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ํา
อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด
(6) สํารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
(7) ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
(8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ
(๑) ตรวจสอบ ควบคุ ม กํ ากั บ งานอํ านวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน และบัญ ชี
(เป็นงานภายในภายใต้ศูนย์วิจัยและ
งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบํารุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการ
พัฒนาประมงน้ําจืดเขตทุกศูนย์)
ทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
จํานวน 13 ศูนย์ (ศูนย์ภายใน)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําและติดตามการเปลี่ยนแปลง
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทําการประมงในแหล่งน้ําจืด
(3) ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ํา
อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ําจืด เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด
(6) สํารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
(7) ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
(8) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ตาก พิษณุโลก ลําพูน แม่ฮ่องสอน
เขต 1 (พะเยา)
เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กําแพงเพชร
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 3 ศูนย์
7.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก
7.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
7.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก
8. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 27 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี ระยอง ชัยนาท
เขต 2 (นครสวรรค์)
อุ ทั ย ธานี สิ ง ห์ บุ รี ปทุ ม ธานี อ่ า งทอง พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี ชลบุ รี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสาคร
สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี กาญจนบุรี
เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 4 ศูนย์
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9. ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงน้ํ า จื ด
เขต 3 (สกลนคร)
10. ศู น ย์ วิจัย และพัฒ นาประมงน้ํา จื ด
เขต 4 (อุบลราชธานี)

11. ศู น ย์ วิจัย และพัฒ นาประมงน้ํ า จื ด
เขต 5 (สุราษฎร์ธานี)

12. กลุ่มบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
8.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
8.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง
8.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ หนองคาย เลย อุดรธานี ขอนแก่น
นครพนม หนองบัวลําภู บึงกาฬ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด จํานวน 2 ศูนย์
9.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
9.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์)
รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 2 ศูนย์
10.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร์
10.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
รับผิดชอบแหล่งน้ําใน 15 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี
นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่
มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 2 ศูนย์
11.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลุง
11.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา
(๑) ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องจักรกล และยานพาหนะ พัฒนางานด้าน
วิศวกรรมประมง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ซ่อมสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลทางบกและทางน้ํา
(๒) จัดทําแผนงาน งบประมาณ ดําเนินการ และควบคุมงานการขุดลอก และกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา
(๓) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการขุดลอก และกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ําให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา การปรับปรุงบ่อเลี้ยง
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ลําดับที่

ชื่อหน่วยงาน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

สัตว์น้ําของกรม
(๕) บริหารจัดการเครื่องจักรกลในความรับผิดชอบ วางแผนการใช้ การซ่อมบํารุง การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การซ่อมสร้างเครื่องจักรกล และยานพานหนะ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
12.1 หน่ ว ยบู ร ณะแหล่ ง น้ํ า เพื่ อ การ ) (1) วางแผนการปฏิบัติงานและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดําเนินการและควบคุมงานขุดลอกและกําจัด
ประมง จํานวน 6 หน่วย
วัช พื ช ในแหล่ งน้ํ า เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต สัต ว์ น้ํ า ปรั บ ปรุง แหล่ง น้ํ า ธรรมชาติ ขุ ด ลอกคลองธรรมชาติ เพื่ อ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ํา ในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ควบคุมการใช้ ตรวจสอบและซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางบกและทางน้ํา ในความรับผิดชอบ
ประดิษฐ์ดัดแปลง ซ่อมสร้างเครื่องมือจักรกลต่าง ๆ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีหน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมง 6 แห่ง
6.1 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงพิจิตร
6.2 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงตาก
6.3 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงเชียงราย
6.4 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงชัยภูมิ
6.5 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงอุบลราชธานี
6.6 หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพื่อการประมงนครศรีธรรมราช
12.2 หน่ ว ยขุ ด ลอกและกํ า จั ด วั ช พื ช
(๑) วางแผนการปฏิบัติและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดําเนินการควบคุมการปฏิบัติงาน ขุดลอกและกําจัด
จํานวน 3 หน่วย
วัชพืช บูรณะปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติขนาด และแหล่งน้ําสาธารณะขนาดใหญ่อื่นๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ํา
(๒) ควบคุมการใช้ ตรวจสอบและซ่อมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลทางบกและทางน้ําในความรับผิดชอบ
ประดิษฐ์ดัดแปลง ซ่อมสร้างเครื่องมือจักรกลต่างๆ ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
มีหน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืช จํานวน 3 หน่วย
12.1 หน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด
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12.2 หน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืชกว๊านพะเยา
12.3 หน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืชหนองหาร
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หมายเหตุ

แผนภูมิโครงสร้างการแบบ่งงานภายใน 8 หน่วยงาน
สํานักงานเลลขานุการกรม

ฝ่ายสารบรรณ

กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

กลุ่มช่วยอํานวยการ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลุ่มเทคโนโลยีโสตทั
โ ศนูปกรณ์
และสื่อสิ่งพิมพ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรม
ประมงจังหวัดระยอง
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานีวิทยกระจายเสี
ุ
ยงกรม
ประมงจังหวัดเชียงราย

กลุ่มวิศวกรรมประมง

กลุ่มห้องสมุด

กองการเจ้จ้าหน้าที่

ฝ่ายบริิหารทััว่ ไป

กลุ่มทะเบียนประวัติและ
บําเหน็จความชอบ

กลุ่มพัฒ
ั นาระบบงานและ
อัตรากําลัง

กลุ่มสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์

กลุ่มวิินยั

กลุ่มพัฒนาทรัรัพยากรบุคคล

4

กลุ่มแผนและติดตาม
ประเมินผล

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่่งตัง้ั

กลุ่มส่งเสริม คุณธรรม
และจริยธรรม

กองตรวจการประมงง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการประมง

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
เรือตรวจการณ์ประมง

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาค 5 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

10

กลุ่มแผนงานและติดตาม
การตรวจการประมง

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ศูนย์
(ต่อหน้าถัดไป)

กองตรวจการประมง (ต่อ)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคเหนือ (พิษณุโลก)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบบปรามประมงน้ําจืด
ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันตก (กาญจนบุร)ี

งานธุรการ

งานธุรการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นวชิราลงกรณ กาญจนบุรี

หนวยปองกนและปราบปรามประมงนา
หน่
วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืด ลําปาง

หนวยปองกนและ
หน่
วยป้องกันและะปราบปรามประมงนา
ะปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นเจ้าพระยยา ชัยนาท

หน่ว่ ยป้อ้ งกันั และปราบปรามประมงนํา้ํ
จืดเขือ่ นแก่งกระจาน เพชรบุรี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นแม่กวง เชยงใหม
จดเขอนแมกวง
เชียงใหม่

หน่วยป้องกันและะปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นป่าสักชลลสทธ
จดเขอนปาสกชล
ลสิทธิ์ สระบรี
สระบุร

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืดื เขือื่ นกระเสียี ว สุพรรณบุรี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นภูมพิ ล ตาก

หน่วยป้องกันและะปราบปรามประมงน้าํ
จืดเขือ่ นขุนด่านปปราการชล นครนายก

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ้
จืดเขือ่ นสิรกิ ติ ิ์ อุตรดิตถ์

หน่วยป้องกันและะปราบปรามประมงน้าํ
จืดอ่างเก็บน้าํ ประะแสร์ ระยอง

หนวยปองกนและปราบปรามประมงนา
หน่
วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าํ
จืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์

กองตรวจการปประมง (ต่อ)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

งานธุรการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมมง
น้าํ จืดเขื่อนลํานางรอง บุรุ ีรมั ย์

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดเขื่อนน้าํ อูน สกลนคร

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมมง
น้าํ จืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดเขื่อนสิรนิ ธร อุบลราชธานี

หนวยปองกนและปราบปรามประมง
หน่
วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดเขื่อนลําปาว กาฬสินธุ์

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้ําจืด
ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดพัทลุง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าํ จืดเขื่อนบางลาง ยะลา

กองตรวจการปประมง (ต่อ)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 1 (ระยอง)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 2 (สงขลา)

ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 3 (กระบี)่

งานธุรการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขนั ธ์

งานธุรการ

งานธุรการ

หนวยปองกนและปราบปรามประมง
หน่
วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลชลบุรี

หนวยปองกนและปราบปรามประมง
หน่
วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขนั ธ์

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเกาะสุรนิ ทร์ พังงา

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลสมทรปราการ
ทะเลสมุ
ทรปราการ

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลชมพร
ทะเลชุ
มพร

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเกาะถ้ํา นครศรีธรรมราช

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเกาะสิมลิ นั พังงา

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลตราด

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลหลังสวน ชุมพร

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลเพชรบุรี

หน่วยป้อ้ งกันั และปราบปรามประมง
ทะเลปัตตานี

กองบริหารจัดกาารเรือประมงและ
การทํากาารประมง

ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝายบรหารทวไป

กลุ่มควบคุมเรอประมงและการ
ืป
ทําการประมงในทะเล

กลุ่มติิดตามเรือื ปประมงภายใต้
ใ ้
ระบบติดตามเรือ

กลุ่มควบคุมการทําประมง
ในแหล่งน้าํ จืด

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ํา
หน้าท่าเทียบเรือ

16

ศูศนย์
นยควบคุ
ควบคมการแจ้
มการแจงเขา-ออก
งเข้า-ออก
เรือประมงเขต ๑-3
(ต่อหน้าถัดไป)

กองบริหารบริหารจั
า ดการเรือประมง
และการทําการรประมง (ต่อ)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเขข้า-ออก เรือประมง
เขต ๑ (สมุทรสาคร)
ท

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ตราด

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง
ช รี
ชลบุ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
คลองใหญ่
ญ

ศูนยควบคุมการแจจงเขา-ออก เรือประมง
สมุุทรปราการ

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
บางสะพาน

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
จันทบุรี

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมง
สมุทรสงคราม

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ชุมพร

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ระยอง

ศูนยควบคุมการแแจงเขา-ออก เรือประมง
เพพชรบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
หลังสวน

ศูนย์ค์ วบคุมการแจ้ง้ เข้า้ -ออก เรือื ประมง
ประแสร์

ศูศนยควบคุ

มการแจงเขา-ออก
 
เรอประมง
ืป
ปรราณบุรี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ฉะเชิงเทรา

กองบริหารบริหารจั
ห ดการเรือประมง
และการทํากาารประมง (ต่อ)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
เขต ๓ (ภูเก็ต)

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
เขต ๒ (สงขลา)
ย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
นครศรีธรรมราช

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ระนอง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
กระบี่

ย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
เกาะสมุย

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ปากพนัง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
พังงา

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ตรัง

ย์ควบคมการแจ้
ยควบคุ
มการแจงเขา-ออก
งเข้า ออก เรอประมง
เรือประมง
ขนอม

ศูศนย์
นยควบคุ
ควบคมการแจ้
มการแจงเขา-ออก
งเข้า-ออก เรอประมง
เรือประมง
ปัตตานี

ศูศนย์
นยควบคุ
ควบคมการแจ้
มการแจงเขา-ออก
งเข้า ออก เรอประมง
เรือประมง
คุระบุรี

ศููนย์ควบคุมุ การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
สตูล

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
นราธิวาส
นราธวาส

กลุม่ สื่อสารและโทรคคมนาคมกรมประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
ปากบารา

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
ผู้เชีย่ วชาญ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําควบคุม

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืด

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิจัยสัตว์นา้ํ สวยงาม
และพรรณไม้นา้ํ

กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด
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กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชุมชน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดเขต 1-12
(ต่อหน้าถัดไป)

กองวจยและพฒนากา
ิั
ั
ารเพาะเลยงสตวนาจด
ี้ สั ์ ้ํ ื (ตอ)
( ่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 1 (เชียงใหม่)
งานธรการ
งานธุ
รการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดลําพูน

ศูนย์ว์ ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี
น
ยี้ งสัตว์น์ า้ํ จืดื
เขต 2 (เชียงราย)
งานธรการ
งานธุ
รการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดแพร่

ศูนย์ว์ ิจัยและพััฒนาการเพาะเลีย้ี งสัตั ว์น์ าํ้ จืืด
เขต 3 (พิจิตร)
งานธรการ
งานธุ
รการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดส

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดน่าน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดแม่ฮอ่ งสอน

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเลียี้ งสัตั ว์์นํา้ จืดื เพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดกําแ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 4 (อุดรธานี)
งานธุรการ

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดหนองคาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนากาารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 5 (ยโสธร)
(

งานธุรการ

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดศรีสะเกษ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 6 (ขอนแก่น)

งานธุรการ

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดกาฬสิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดเลย
เพาะเลยงสตวนาจดเลย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ
เพาะเลยงสตวนาจดอานาจเจรญ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดร้อยเอ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดนครพนม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดมุกดาหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้ําจืดมหาสาร

กองวจยและพฒนาการเพ
ิั
ั
พาะเลยงสตวนาจด
ี้ สั ์ ้ํ ื (ตอ)
( ่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 7 (ชลบุร)ี

งานธุรการ

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนากาารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 8 (พระนนครศรีอยุธยา)
งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดสระแก้ว

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอ่างทอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 9 (ชัยนาท)

งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดปทมธานี
ุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
สัตว์น้ําจืดสระบรีร
สตวนาจดสระบุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดตราด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 10 (กาญจนบุรี)

งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดสมุทรปราการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ําจืดราชบุรี

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาการเพาะเ
วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
สัตว์น้ําจืดอุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
สัตว์น้ําจืดสิงห์บุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนากาารเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 111 (ตรัง)

งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดนครศรีธรรมราช
ศูศนยวจยและพฒนาการเพาะเลยง
์ิั
ั
ร
ี้
สัตว์น้ําจืดสตูล

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ จืด
เขต 12 (สงขลา)

งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ
สัตว์น้ําจืดปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ
สัตว์น้ําจืดนราธิวาส

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง
ผู้เชีย่ วชาญ

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

กลุ่มวิจยั ระบบและการจัดการฟาร์ม
เพาะเลียี้ งสัตั ว์น์ ํา้ ชายฝัฝัง่

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิต
กุ้งทะเล

กลุ่มวิจยั การจัดการระบบการเพาะเลี้ยง
สัตั ว์น์ ํา้ ควบคุม
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
(ต่อหน้าถัดไป)

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําชายฝั่งเขต 1-6
(ต่อหน้าถัดไป)

กองวิจัยและพัฒนาการเพพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง (ต่อ)

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนาชายฝง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

ศููนย์วิจัยและพัฒนาาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศููนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)

งานธุรการ

ง รการ
งานธุ

งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งจันทบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี
ฒ
้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งระยอง

ศูศนย์
นยวจยและพฒ
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลยงสตวนา
ฒ
ฒนาการเพาะเลี
้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งประจวบคี
ง
รขี ันธ์

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาการเพาะเลยงสตวนา
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 4 (กระบี)่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 5 (ภูเก็ต)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ํ ชายฝั่ง
เขต 6 (สงขลา)

งานธุรการ

ง รการ
งานธุ

งานธรการ
งานธุ
รการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งตรัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี
ฒ
้ยงสัตว์น้ํา
ช ่งพังงา
ชายฝั

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่งนราธิวาส

กองวิจัยและพัฒนาปรระมงทะเล
ผูผ้เชยวชาญ
ชีย่ วชาญ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

กล่มพัพฒนาเทคโนโลยประมง
กลุ
ฒนาเทคโนโลยีประมง

กลุ่มประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง

กลุ่มวิชาการ

กล่มพัพฒนาและฟนฟู
กลุ
ฒนาและฟื้นฟ
แหล่งประมง
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กล่มสํสารวจและวจยทรพยากร
กลุ
ารวจและวิจัยทรัพยากร
ทะเลลึก

กลุ่มตรวจสอบและรับรอง
แหล่งประมง

กล่มประเมนสภาวะทรพยากรและ
กลุ
ประเมินสภาวะทรัพยากรและ
การประมงทะเลลึก

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ฒ
(ต่อ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
งานธุรการ
กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่
น
าวไทยตอนบน
(สมททรปราการ)
(สมุ
ท
งานธุรการ

งานธุรการ

กล่มงานประะเมนสภาวะทรพยากรประมง
กลุ
ะเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มงานประเมิ
ป ินสภาวะทรััพยากรประมง
ป

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มงานพัฒนาและฟื
ฒ
้นฟูแหล่งประมง

กลุ่มงานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํา
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรระมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
งานธุรการ

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุ่มงานตรวจสสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มงานพัฒนาและฟื
ฒ
้นฟูแหล่งประมง

กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจั
น
งหวัดสมุทรสงคราม

งานธุุรการ

กลุม่ งานตรวจสอบและรบรองแหลงประมง
ส
ั
่ป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง
(ชมพร)
(ชุ
มพร)

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจั
ฒ
งหวัดระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
งานธุรการ
กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
กลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกระบี่

กองวิจิ ัยและพัฒนาประมงนํ
ฒ
ั ป
า้ํ จืืด

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพสัตว์นา้ํ จืด

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากร
ประมงและนิเวศแหล่งน้ําจืด

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถานแสดง
พันธุส์ ัตว์นา้ํ จืด
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กลุ่มบูรณะแหล่งน้ํา้
เพื่อการประมง

กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้าํ จืด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดเขต 1-5
(ต่อหน้าถัดไป)

กองวิจัยและพัฒนนาประมงนาจด
กองวจยและพฒน
นาประมงน้ําจืด (ตอ)
(ต่อ)
ศูนยวจยและพฒนาประมงนาจด
์ิั
ั ป
้ํ ื
เขต 1 (พะเยา)
งานธุรการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดตาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดลําปาง
ศููนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดพิษณุโลก

ศูนยวจยและพฒ
์ิั
ฒนาประมงนาจด
ั ป
้ํ ื
เขต 2 (นคครสวรรค์)
งานธุรการ

ศูศนนยวจยและพฒนาประมง
น วิจัยและพัฒนาประมง
นย์
น้าํ จืดสุพรรณบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดระยอง
นาจดระยอง

ศูนย์
น วิจัยและพัฒนาประมง
้ํ ื
นาจดลพบุ
รี

ศูศนย์
นยวจยและพฒนาประมงนาจด
วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืด
เขต 3 (สกลนคร)
งานธุรการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดชัยภูมิ
ศููนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดขอนแก่น
(เขือ่ นอุบลรัตน์)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าํ จืดเพชรบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืด
เขต 4 (อุ
(อบลราชธานี
บลราชธาน))
งานธุรการ

ศูนย์วิจัยแลละพัฒนาประมง
น้าํ จืดสุรนิ ทร์
ศูนย์วิจัยแลละพัฒนาประมง
น้าํ จืดนครราชสี
น
มา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืด
เขต 5 (สุ
(สราษฎร์
ราษฎรธาน)
ธานี)
งานธุรการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประม
น้าํ จืดพัทลุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประม
น้าํ จืดยะลา

กองวิจัยแลละพัฒนาประมงน้ําจืด (ต่อ)

กลุ่มบูรณะแหลล่งน้ําเพือ่ การประมง

หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพือ่ การประมงพิจิตร

หน่วยขดลอกและกํ
หนวยขุ
ดลอกและกาจดวชพชบงบอระเพด
าจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด

หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพือ่ การประมงตาก
หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพือ่ การประมงเชียงราย
หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพือ่ การประมงชัยภูมิ
หน่วยบรณะแหล่
หนวยบู
รณ แหลงนาเพอการปร
งน้ําเพือ่ การประมงอบลราชธานี
มงอุบลราชธาน
หน่วยบูรณะแหล่งน้ําเพือ่ การประมงนครศรีธรรมราช

หน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืชกว๊านพะเยา
หน่วยขุดลอกและกําจัดวัชพืชหนองหาร

โครงสรางการแบงงานภายในกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2559

กรมประมง
รองอธิบดี

ผูเชี่ยวชาญ

กลุมตรวจสอบภายใน

ผูตรวจราชการกรม

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กองวิจิ ยั และพััฒนาการเพาะเลียี้ ง
สัตวน้ําชายฝง
 ฝายบริหารทั่วไป
 กลุมวิชาการ
 กลุมวิจัยและพัฒนาการผลิตกุงทะเล
 กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
 กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง
 กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ควบคุม
 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง กระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 1
(ฉะเชิงเทรา)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจันทบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระยอง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 2
(สมุทรสาคร)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพชรบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
ประจวบคีรีขันธ
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 3
(สุราษฎรธานี)
- งานธุรการ
- ศูศนย
นยพฒนาประมงพนทลุ
พัฒนาประมงพื้นที่ลม น้นาปากพนงอนเนองมาจาก
ําปากพนังอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงระนอง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 4
(กระบี่)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงตรัง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 5
(ภูเก็ต)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงพังงา
 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6
(สงขลา)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงปตตานี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส

กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล










ฝายบริหารทั่วไป
กลุมวิชาการ
กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
กลุมตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีประมง
กลุมพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
กลุมสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก
กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก (ระยอง)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
- กลุมงานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนบน
(สมุทรปราการ)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
- สถานวจยและพฒนาประมงทะเลจงหวดสมุ
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมทรสงคราม
ทรสงคราม
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนกลาง (ชุมพร)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยตอนลาง (สงขลา)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
- สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนลาง (สตูล)
- งานธุรการ
- กลุมงานประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
- กลุมงานตรวจสอบและรับรองแหลงประมง
- กลุมงานพัฒนาและฟนฟูแหลงประมง
- ศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรกั ษพันธุปู ปาทุงทะเล
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดกระบี่

กองตรวจการประมง
 ฝายบริหารทั่วไป
 กลุมสงเสริมการมีสวนรวมดานการประมง
 กลุมพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณประมง
 กลุมแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคเหนือ
(พิษณุโลก)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดลําปาง
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนแมกวง
เชียงใหม
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิรกิ ิติ์
อุตรดิตถ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดบึงบอระเพ็ด
นครสวรรค
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคกลาง
(พระนครศรีอยุธยา)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
สระบุรี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดอางเก็บน้าํ ประแสร
ระยอง
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดาน
ป
ปราการชล
ช นครนายก
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา
ชัยนาท
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคตะวันตก
(กาญจนบุรี)
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนวชิราลงกรณ
กาญจนบุรี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนแกงกระจาน
เพชรบุรี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนกระเสียว
สุพรรณบุรี
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํ จืดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนลําปาว
กาฬสินธุ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนน้าํ อูน
สกลนคร
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนอุบลรัตน
ขอนแกน
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปากมูล
อุบลราชธานี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนสิรินธร
อุบลราชธานี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนลํานางรอง
บุรีรัมย
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้าํ จืดภาคใต
(สราษฎร
(สุ
ราษฎรธาน)
ธานี)
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดพัทลุง
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลตราด
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลอาวนอย
ประจวบคีรีขันธ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานนอย
ประจวบคีรีขันธ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง
นครศรีธรรมราช
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้าํ
นครศรีธรรมราช
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเตา
สุราษฎรธานี
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลปตตานี
 ศูนยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
- งานธุรการ
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร พังงา
- หนวยปองกนและปราบปรามประมงทะเลเกาะสมลน
หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พัพงงา
งงา
- หนวยปองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเปะ สตูล

กองวิจยั และพัฒนาประมงน้ําจืด








ฝายบริหารทั่วไป
กลุมวิชาการ
กลุมประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหลงน้ําจืด
กลุมวิจัยการจัดการประมงน้ําจืด
กลุมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตวน้ําจืด
กลุมวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุสัตวน้ําจืด
กลุมบูรณะแหลงน้ําเพื่อการประมง
- หนวยบูรณะแหลงน้ําเพือ่ การประมงพิจิตร
- หนวยบูรณะแหลงน้ําเพือ่ การประมงตาก
- หนวยบูรณะแหลงน้ําเพือ่ การประมงเชียงราย
- หนวยบู
หนวยบรณะแหล
รณะแหลงนาเพอการประมงชยภู
งน้ําเพือ่ การประมงชัยภมิม
- หนวยบูรณะแหลงน้ําเพือ่ การประมงอุบลราชธานี
- หนวยบูรณะแหลงน้ําเพือ่ การประมงนครศรีธรรมราช
- หนวยขุดลอกและกําจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด
- หนวยขุดลอกและกําจัดวัชพืชกวานพะเยา
- หนวยขุดลอกและกําจัดวัชพืชหนองหาร
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเขต 1 (พะเยา)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตาก
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลก
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเขต 2 (นครสวรรค)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลพบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดระยอง
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพชรบุรี
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเขต 3 (สกลนคร)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดชัยภูมิ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดขอนแกน (เขื่อนอุบลรัตน)
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเขต 4 (อุบลราชธานี)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา
 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเขต 5 (สุราษฎรธานี)
- งานธุรการ
- ศูศนย
นยวจยและพฒนาประมงนาจดพทลุ
วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพัทลงง
- ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดยะลา

กองวิจยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตวน้ําจืด























กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง







ฝายบริหารทั่วไป
กลุมติดตามเรือประมงภายใตระบบติดตามเรือ
กลุมควบคุมเรือประมงและการทําการประมงในทะแล
กลุมควบคุมการทําประมงในแหลงน้าํ จืด
กลุมตรวจสอบสัตวน้ําหนาทาเทียบเรือ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร)
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงตราด
- ศูนยควบคุมการแจง เขา -ออก เรือื ปประมงคลองใหญ
ใ 
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงจันทบุรี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงระยอง
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงประแสร
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงชลบุรี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงสมุทรปราการ
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงสมุทรสงคราม
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเพชรบุรี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงปราณบุรี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงประจวบคีรีขันธ
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงบางสะพาน
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงชุมพร
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงหลังสวน
- ศููนยควบคุุมการแจงเขา-ออก เรือประมงฉะเชิงเทรา
 ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงสุราษฎรธานี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเกาะสมุย
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงขนอม
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงนครศรีธรรมราช
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงปากพนัง
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงปตตานี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงนราธิวาส
 ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงระนอง
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงพังงา
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงคุระบุรี
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงกระบี่
- ศูศนย
นยควบคุ
ควบคมการแจ
มการแจงเขา-ออก
งเขา ออก เรอประมงตรง
เรือปร มงตรัง
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงสตูล
- ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก เรือประมงปากบารา
 กลุมสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง

จัดทําโดย กองการเจาหนาที่ กรมประมง 2559









ฝายบริหารทั่วไป
กลุมวิชาการ
กลุมวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กลุมวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชุมชน
กลุมวิจัยการจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ควบคุม
กลุมวิจัยระบบและการจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
กลุมวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมนา้ํ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดลําพูน
- ศนย
ู วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแมฮอ งสอน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 2 (เชียงราย)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดแพร
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 3 (พิจิตร)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเพชรบูรณ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสุโขทัย
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดกําแพงเพชร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 4 (อุดรธานี)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดหนองคาย
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเลย
- ศูนยว ิจัยและพัฒ
ั นาการเพาะเลียี้ งสััตวน ํา้ จืดื นครพนม
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 5 (ยโสธร)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดศรีสะเกษ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอํานาจเจริญ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมุกดาหาร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 6 (ขอนแกน)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดกาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดรอยเอ็ด
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดมหาสารคาม
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 7 (ชลบุรี)
- งานธุรการ
- ศููนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปราจีนบุรุ ี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสระแกว
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดตราด
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอางทอง
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปทุมธานี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 9 (ชัยนาท)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดอุทัยธานี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสระบุรี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสิงหบุรี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
- งานธุรการ
- ศูนยว ิจัยและพฒนาการเพาะเลี
ั
ยี้ งสตว
ั น ํา้ จืดื สมุทรปราการ
ป
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดราชบุรี
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 11 (ตรัง)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนครศรีธรรมราช
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสตูล
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 12 (สงขลา)
- งานธุรการ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดปตตานี
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดนราธิวาส

สํานักงานเลขานุการกรม






ฝฝายสารบรรณ
ายสารบรรณ
กลุมชวยอํานวยการ
กลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่
กลุมหองสมุด
กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงเชียงราย
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงรอยเอ็ด
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงระยอง
 กลุมเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณและสื่อสิ่งพิมพ
 กลุมวิศวกรรมประมง

กองการเจาหนาที่









ฝายบริหารทั่วไป
กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง
กลุมวินัย
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
กลุมสวัสดิการและสิทธิประโยชน
กลุมแผนและติดตามประเมินผล
กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กลุมสงเสริม คุณธรรม และจริยธรรม

